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Θεωρθτικό Πλαίςιο

• Οριςμοί
– Δθμόςια Προμικεια για Καινοτομία [Public Procurement 

for Innovation (PPI)]: Θ παραγγελία από ζναν δθμόςιο 
οργανιςμό ενόσ προϊόντοσ, υπθρεςίασ ι ςυςτιματοσ το 
οποίο δεν υφίςταται αλλά μπορεί να αναπτυχκεί και 
διαχυκεί εντόσ ενόσ ρεαλιςτικοφ χρονικοφ διαςτιματοσ.
[Edquist, Zabala & Timmermans (2010)]

– Επιχειρθματικότθτα Εντάςεωσ Γνϊςθσ [Knowledge 
Intensive Entrepreneurship (KIE)]: Επιχειριςεισ που είναι 
καινοτόμεσ και χαρακτθρίηονται από ςθμαντικι ζνταςθ 
γνϊςθσ ςτθ δραςτθριότθτά τουσ (κλάδοι υψθλισ, μεςαίασ 
αλλά και χαμθλισ τεχνολογίασ) *Malerba & McKelvey
(2010)]:



Θεωρθτικό Πλαίςιο

• Τρία βαςικά ερωτιματα:
– Τι είδουσ ευκαιρίεσ για Επιχειρθματικότθτα Εντάςεωσ 

Γνϊςθσ (KIE) μπορεί να δθμιουργιςει θ Δθμόςια 
Προμικεια για Καινοτομία (PPI)?

• Τεχνολογικζσ (Technological)

• Αγοράσ (Market)

• Θεςμικζσ (Institutional)

– Ποιοι είναι οι τρόποι/διεργαςίεσ με τουσ οποίουσ κα 
ενιςχυκεί το φαινόμενο αυτό?

– Ποιεσ ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ απαιτοφνται?



Μελζτθ περίπτωςθσ: LGAF

• Εμπειρικι διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ μιασ Δθμόςιασ 
Προμικειασ για τθν παραγωγι καινοτόμων θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν ςτθν ανάπτυξθ Επιχειρθματικότθτασ Ζνταςθσ 
Γνϊςθσ (KIE) ςτον κλάδο τθσ Πλθροφορικισ.

• Συγκεκριμζνα, θ μελζτθ τθσ επίδραςθσ του καινοτόμου 
ζργου Local Government Application Framework (LGAF) τθσ 
Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ (ΚΕΔΕ) ςτθ δθμιουργία και 
ενίςχυςθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν εντάςεωσ γνϊςθσ-
καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα.



Αντικείμενο του ζργου LGAF
Προϊόν & Υπθρεςίεσ

• Θ ανάπτυξθ ενόσ κεντρικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και 
θ ςφνδεςθ και επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ αυτοφ του
ςυςτιματοσ με τισ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ των διμων με 
ςτόχο:

– Παροχι e-government υπθρεςιϊν υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ ςτουσ πολίτεσ/τοπικζσ επιχειριςεισ 
(ζκδοςθ ατομικϊν/οικογενειακϊν πιςτοποιθτικϊν, 
πλθρωμι δθμοτικϊν τελϊν/φόρων, αίτθμα για τθν 
ανακφκλωςθ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν)

– Αποδοτικότερθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ-γνϊςθσ  για 
τουσ Διμουσ



Κφριοι Παίκτεσ

• Ηιτθςθ:
o Βαςικόσ Αγοραςτισ: Θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ (ΚΕΔΕ)

o Τελικοί Χριςτεσ: Οκτϊ (8) ελλθνικοί Διμοι διαφόρων 
πλθκυςμιακϊν και γεωγραφικϊν χαρακτθριςτικϊν

• Προςφορά:
o Κφριοσ Ανάδοχοσ: Μια μεγάλθ κακιερωμζνθ ελλθνικι 

εταιρεία

o Υπεργολάβοι: Πζντε (5) βαςικοί παίκτεσ (+ περιςταςιακοί 
ςυμμετζχοντεσ)
o Ζνα (1) ανεξάρτθτο ερευνθτικό εργαςτιριο

o Ζνα (1) ακαδθμαϊκό εργαςτιριο

o Μια (1) μικρομεςαία εταιρεία

o Δφο (2) πολφ μικρζσ εταιρείεσ



Μεκοδολογικι Προςζγγιςθ

– Σε βάκοσ ςυνεντεφξεισ με τουσ ιδρυτζσ ι τα υψθλά 
ιςτάμενα ςτελζχθ των εταιρειϊν/ερευνθτικϊν 
εργαςτθρίων που είχαν ςθμαντικό ρόλο ςτο 
ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ.

– Χρθςιμοποιϊντασ ζνα θμι-δομθμζνο ερωτθματολόγιο 
που είχε ςτόχο να εξετάςει 
• το αντικείμενο του ζργου LGAF 

• τα καινοτομικά του χαρακτθριςτικά

• τισ ευκαιρίεσ για επιχειρθματικότθτα ζνταςθσ γνϊςθσ

• τισ ςχζςεισ μεταξφ των διαφόρων παικτϊν

• τα εμπόδια επιτυχίασ του ζργου

• τα δυνθτικά οφζλθ



Τα ςτάδια τθσ προμικειασ

• Tφποσ χρθματοδότθςθσ: υγχρθματοδοτοφμενο ζργο (ΕΕ & εκνικοί 
πόροι) με το μεγαλφτερο μζροσ των κονδυλίων να πλθρϊνονται μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου.

• Ο βαςικόσ αγοραςτισ (ΚΕΔΕ) με τθν επιςτθμονικι βοικεια τθσ ομάδασ 
INFOSTRAG ζκεςε τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ (functional 
requirements): Aνάπτυξθ ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ ανοιχτοφ 
λογιςμικοφ με ςτόχο τθν προςφορά υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. 

• Λεπτομερείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (detailed technical specifications): 
Εγκατάςταςθ και τροποποίθςθ μιασ ιδθ υπάρχουςασ πλατφόρμασ θ 
οποία αναπτφχκθκε για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ του Λονδίνου το 2004 
(APPLAWS).

• Type of call: Ανοιχτι Πρόςκλθςθ
• Κριτιρια κατοχφρωςθσ τθσ προμικειασ: Λιγότερο δυνατό ρίςκο, ςχζςεισ 

εμπιςτοςφνθσ
Ανάδοχοσ του ζργου αναδείχκθκε τελικά μια μεγάλθ (κακιερωμζνθ) 
ελλθνικι επιχείρθςθ πλθροφορικισ λόγω τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ τθσ 
αλλά και τθσ χρθματοπιςτωτικισ τθσ  αξιοπιςτίασ. 



Τα ςτάδια τθσ προμικειασ

• Ο βαςικόσ αγοραςτισ (KEΔE) άλλαξε τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ 
ζργου ςυμπεριλαμβάνοντασ δφο εταίρουσ  υψθλισ ζνταςθσ 
γνϊςθσ: ζνα ανεξάρτθτο ερευνθτικό εργαςτιριο και μια πολφ 
μικρι επιχείρθςθ πλθροφορικισ που παρζχει εξειδικευμζνα 
προϊόντα/υπθρεςίεσ. 

• Αποφαςίςτθκε ο ριηικόσ αναςχεδιαςμόσ  του ζργου με τθ 
βοικεια αυτϊν των δφο ςθμαντικϊν παικτϊν αλλά και το 
διάλογο ςυνεργαςίασ που αναπτφχκθκε ανάμεςα ςτουσ δφο 
εταίρουσ, τθν ΚΕΔΕ και τον ανάδοχο. 
 Ο αναςχεδιαςμόσ αυτόσ ςθματοδότθςε τθν υιοκζτθςθ 

λιγότερο λεπτομερϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Ανάπτυξθ 
μιασ εντελϊσ νζασ και περιςςότερο πολφπλοκθσ πλατφόρμασ  
βαςιςμζνθσ ςε αρκρωτι αρχιτεκτονικι [Service Oriented 
Architecture (SOA)].



Τα ςτάδια τθσ προμικειασ

• Ο αναςχεδιαςμόσ του ζργου δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ 
ςυμμετοχισ ςτο ζργο εξειδικευμζνων παρόχων
λογιςμικοφ (specialized software providers)
(υπεργολάβων) για τθν ανάπτυξθ των διαφόρων 
ςυςτατικϊν μερϊν (υπο-ςυςτθμάτων) τθσ πλατφόρμασ.

• Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, οριςμζνοι από 
τουσ εξειδικευμζνουσ παρόχουσ αποςφρκθκαν από το 
ζργο λόγω προβλθμάτων ςτθν ομαλι χρθματοδότθςθ 
ι/και τθσ περιοριςμζνθσ τουσ δυνατότθτασ να 
ανταποκρικοφν ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου. 

• Τελικά, ζξι βαςικοί παίκτεσ αποκρυςταλλϊκθκαν ςτο 
ζργο. 



Το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ 
προμικειασ

• Μερικι ολοκλιρωςθ: Σθμαντικι κακυςτζρθςθ ςτθ 
χρθματοδότθςθ
– Ανάπτυξθ προϊόντοσ (LGAF software platform) & παράδοςθ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι του ζργου (KEΔE)
– Θ πλατφόρμα LGAF δεν ζχει ακόμθ τεκεί ςε λειτουργία κακϊσ θ 

ΚΕΔΕ και ο κφριοσ ανάδοχοσ πρζπει να ςυνεργαςτοφν με τουσ διμουσ
προκειμζνου: 
• να διαςυνδζςουν τισ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ των διμων με τθν 

πλατφόρμα
• να διενεργιςουν τθν απαραίτθτθ οργανωςιακι προετοιμαςία 

(καταγραφι/μοντελοποίθςθ δεδομζνων και εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν) για τθν παραγωγι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ. 

Προσ το παρόν, γίνεται μια προςπάκεια πιλοτικισ εφαρμογισ του 
ζργου ςε ζναν διμο. 

– Αρνθτικζσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ μικροφσ/πολφ 
μικροφσ παίκτεσ (εταιρείεσ/ερευνθτικά εργαςτιρια)



Καινοτομία/Επιχειρθματικότθτα Ζνταςθσ 
Γνϊςθσ

Καινοτομικά χαρακτθριςτικά:

– H νζα λογικι τθσ ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ  που προωκεί θ ΕΕ (European Commission, 
2010)

– Αρκρωτι αρχιτεκτονικι (SOA) του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ

– Χριςθ ανοιχτοφ λογιςμικοφ (OSS)

Ανάλθψθ υπεργολαβιϊν από μικρζσ επιχειριςεισ υψθλισ 
ζνταςθσ γνϊςθσ

Δθμιουργία δικτφου γνϊςθσ-ςυνεργατικοφ 
οικοςυςτιματοσ / Σεχνολογικζσ ευκαιρίεσ



Εμπόδια Επιτυχίασ

• Ηιτθςθ
– Βαςικόσ Αγοραςτισ (ΚΕΔΕ)

• Παρόλο που ζχει αναλάβει μια ςειρά ςθμαντικϊν πρωτοβουλιϊν
για τθν καλφτερθ ειςαγωγι και αξιοποίθςθ των ΤΠΕ από τουσ 
Διμουσ 

• Ζλλειψθ κάποιων χαρακτθριςτικϊν “ζξυπνου αγοραςτι”: π.χ. 
Ικανότθτα ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ ενόσ τόςο καινοτόμου ζργου 

• Μθ επαρκι ςυμπλθρωματικά μζτρα (ενθμζρωςθ-
ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτικϊν θγεςιϊν, εκπαίδευςθ και 
ενίςχυςθ των δθμοτικϊν ςτελεχϊν υπαλλιλων, άλλου είδουσ 
κίνθτρα κλπ.)

• Χαμθλι κεςμικι δφναμθ ϊςτε να επιβάλει ςυγκεκριμζνεσ e-
government λφςεισ 

– Σελικοί Χριςτεσ (Διμοι)
• Σε γενικζσ γραμμζσ, χαρακτθρίηονται από χαμθλι ποιότθτα 

ηιτθςθσ



Εμπόδια Επιτυχίασ

• Ριηικόσ Αναςχεδιαςμόσ (παρϋόλο που ευνόθςε 
ςθμαντικά τθν καινοτομία!)
– Τα νζα κφρια χαρακτθριςτικά του ςχεδιαςμοφ δε 

ςυνοδεφτθκαν από τθ ςυνολικότερθ αναδιοργάνωςθ του 
ζργου που αυτά τα χαρακτθριςτικά απαιτοφςαν (π.χ. 
ςθμαντικι αφξθςθ των χρθματικϊν πόρων, 
αναδιαμόρφωςθ του αντικειμζνου των παραδοτζων κλπ.) 

– Σθμαντικι ενίςχυςθ του R&D χαρακτιρα του ζργου. 
Ανάγκθ για:

• Πιο ευζλικτθ και ςτακερι χρθματοροι

• Μικρότερο εφροσ Διμων & Τπθρεςιϊν: Μεγαλφτερθ 
δυνατότθτα για δοκιμι ςε βάκοσ



Εμπόδια Επιτυχίασ

• Προςφορά
– Κφριοσ Ανάδοχοσ

• Ζλλειψθ τθσ απαιτοφμενθσ τεχνολογικισ ικανότθτασ για τθ 
ςε βάκοσ κατανόθςθ των διαφορετικϊν μερϊν 
(components) τθσ πλατφόρμασ και κατ’επζκταςθ τθν 
κατάλλθλθ ενορχιςτρωςθ των εξειδικευμζνων developers 
που ανζλαβαν τθν ανάπτυξι τουσ 

• Ανεπαρκισ τεχνολογικόσ και επιχειρθςιακόσ ςυντονιςμόσ 
του ζργου

• Βαςικό πρόβλθμα του ελλθνικοφ ΤΠΕ οικοςυςτιματοσ: Οι 
μεγάλεσ εταιρείεσ δρουν περιςςότερο ωσ “box-movers” και 
λιγότερο ωσ δθμιουργοί καινοτομίασ



Μακροπρόκεςμθ Δυναμικι 

• Υψθλι δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ (High Reusability)
– Χριςθ τθσ πλατφόρμασ LGAF platform από περιςςότερουσ διμουσ 

(ιδανικά το ςφνολο των διμων)

– Δθμιουργία  επιπρόςκετων υπθρεςιϊν

• Υψθλι  δυνατότθτα μεταφοράσ ςυςςωρευμζνθσ γνϊςθσ 
(High Transferability)
– Πολλζσ ευκαιρίεσ μεταφοράσ τθσ τεχνολογικισ και οργανωςιακισ

γνϊςθσ που ζχει ςυςςωρευκεί ςε άλλουσ μεμονωμζνουσ δθμόςιουσ 
φορείσ ι  ομάδεσ φορζων (υπουργεία, τοπικζσ αρχζσ, νοςοκομεία, 
δικαςτιρια , οργανιςμοί κοινισ ωφζλειασ κ.λπ.) και ςε μεγάλεσ 
ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. 

• Ζνα «λικαράκι» για τθν παροχι διαςυνοριακϊν υπθρεςιϊν  
(cross-border services)
• Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ τθσ πλατφόρμασ 

LGAF (ι άλλων με παρόμοιεσ δυνατότθτεσ) με αντίςτοιχεσ 
πλατφόρμεσ άλλων χωρϊν τθσ ΕΕ για τθν παροχι διαςυνοριακϊν 
υπθρεςιϊν. 



Μακροπρόκεςμα Οφζλθ

• Πελάτεσ (δθμόςιοσ/ιδιωτικόσ τομζασ) λφςεων of 
πλθροφορικισ και e-government 
– Αφξθςθ Παραγωγικότθτασ
– Βελτίωςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε 

πολίτεσ/επιχειριςεισ. 

• Προμθκευτζσ (Κλάδοσ πλθροφορικισ ) λφςεων 
of πλθροφορικισ και e-government
– Ενίςχυςθ του κεφαλαίου γνϊςθσ, τθσ 

καινοτομικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ των 
εταιρειϊν πλθροφορικισ – Δυνατότθτα αφξθςθσ 
εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων.



Μερικζσ προτάςεισ πολιτικισ

– Θ προτεινόμενθ (αρκρωτι) αρχιτεκτονικι του Πλαιςίου 
Ευρωπαϊκισ Διαλειτουργικότθτασ (European 
Interoperability Framework - EIF) δθμιουργεί ευκαιρίεσ 
για επιχειρθματικότθτασ ζνταςθσ γνϊςθσ, και κα πρζπει 
να εφαρμοςτεί ςε μεγαλφτερο βακμό.

– Δθμιουργία πολιτικϊν και πρακτικϊν που ευνοοφν τα 
ςυςτιματα ανοιχτοφ λογιςμικοφ (OSS) αλλά τθν ίδια 
ςτιγμι λαμβάνουν υπόψθ ηθτιματα αποδοτικότθτασ. 



Μερικζσ προτάςεισ πολιτικισ

Οι Δθμόςιεσ Προμικειεσ για Καινοτομία (PPI) που ςτοχεφουν 
ςτθν ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ κα πρζπει να  περιλαμβάνουν δφο βαςικά 
ςτάδια (κρίςιμοσ ρόλοσ τθσ κατάλλθλθσ διαχείριςθσ κινδφνου): 

• Pre-commercial (PCP)

– Πιλοτικά ζργα Ε&Α 

– Περιοριςμζνοσ αρικμόσ δυνθτικϊν χρθςτϊν

– Ενδελεχισ ζλεγχοσ του προϊόντοσ (υπθρεςίασ)

– Διερεφνθςθ/ανίχνευςθ νζασ γνϊςθσ (Knowledge exploration)

• Commercial (PPI)

– Συμπλθρωματικά δράςεισ/εργαλεία

– Θεςμικά μζτρα

– Ευζλικτα επιχειρθματικά μοντζλα (Public Private Partnerships, 
Framework Agreements)

– Αξιοποίθςθ υπάρχουςασ γνϊςθσ (Knowledge exploitation)


